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  الدولية الجودة معيار بمتطمبات االلتزام أثر
(ISO / TS 29001:2010  )النفطية المنتجات جودة تكاليف في 

 األحمد العبد اهلليوسف 
 جامعة حمب ،، كمية االقتصادمحاسبةقسم ال

 الممخص
 الدوليدددة الجدددودة معيدددار بمتطمبدددات االلتدددزام أثدددر دارسدددة إلددد  البحدددث هدددذا يهدددد 

(29001:2010ISO/TS  ) الهددد  هدذا ولتحقيدد  النفطيدة، المنتجددات جدودة تكددالي  فد 
 عيندة أفدراد إدراك مدد  لقيداس سدؤاالا  40 مدن مؤلفة استقصاء قائمة بتصميم الباحث قام

 تصدفيةشدركات  فد (  29001:2010ISO/TS) الدوليدة الجدودة معيدار لمتطمبدات البحث
 ألسدداليب االستقصدداء قائمددة أسددئمة اخضدداع ثددم ومددن. سددورية فدد  العاممددة الددنفط وتكريددر
 .التوصيات وعرض النتائج وتفسير االحصائ  التحميل

 :اآلتية النتائج إل  التوصل تم 
 فددد (  29001:2010ISO/TS) الدوليدددة الجدددودة معيدددار بمتطمبدددات لاللتدددزام أثدددر وجدددود -

 .ف  شركات مصاف  تكرير النفط السورية النفطية المنتجات جودة تكالي 
 الدوليددددددة الجددددددودة معيددددددار بمتطمبددددددات الددددددنفط تكريددددددر صدددددداف م التددددددزام درجددددددة انخفدددددداض -

(29001:2010ISO/TS  )متطمبدات تطبد  ال النفط تكرير مصاف  أن إل  ذلك ويرجع 
نما كامل بشكل فيها الشاممة الجودة إدارة ومبادئ الجودة  .المتطمبات بعض تطب  وا 

 
 .النفطية المنتجات ، الجودة تكالي  الدولية، الجودة معيار متطمبات لمفتاحية:االكممات 

 
 
 
 
 

 10/2017 /30  ورد البحث لممجمة بتاريخ دا
 11/2017 /29  قبل لمنشر بتاريخ دا
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 مقدمة البحث -1
( فددد  قطددداع 29001:2010ISO/TSمعيدددار الجدددودة الدوليدددة )لكددد  يدددتم تطبيددد  

ال بددد مددن االلتددزام  الددنفط وصددناعة الودداز والبتروكيمياويدداتوتكريددر  وتصددفيةاالسددتخراج 
 المعيدددار سدددتتحمل شدددركات الدددنفط لاللتدددزام بمتطمبدددات ونتيجدددة، تطمبدددات هدددذا المعيددداربم

   جودة المنتجات النفطية.تسم  تكالي  تكالي  
ازداد االهتمدددام بمتطمبدددات معيدددار الجدددودة الدوليدددة وأثرهدددا فددد  تحسدددين تكدددالي  

، حيدددةمدددن نا الجدددودة بتكدددالي العدددالم   االهتمدددام زيدددادةنتيجدددةا لالمنتجدددات النفطيدددة جدددودة 
مجددال  فدد  لمتطددوراتة سددوري فدد  الددنفط تكريددرتصددفية و  شددركات مواكبددة مددد  ولمعرفددة
دارةالجودة و   منتجدات إنتداج خدالل مدن والعالم  اإلقميم  المستو  عم  الشاممة الجودة ا 
حيددث ، مددن ناحيددة أخددر  والعالميددة اإلقميميددة والمتطمبددات تتناسددب جددودةمرتفعددة ال نفطيددة
 بمدددا أهددددافها تحقيددد  إلددد  تسدددع  التددد  الشدددركات باهتمدددام ةالشدددامم الجدددودة إدارة حظيدددت
 .  اآلخرين عم  والتميز التفو  لها يضمن

 مشكمة البحث -2
 :  اآلت  التساؤل حول البحث مشكمة تتمحور

 (29001:2010ISO/TS) الدوليددة الجددودة معيددار بمتطمبددات لاللتددزام أثددر هندداك هددل .1
 .النفطية؟ المنتجات جودة تكالي  ف 

 لبحثأهداف ا -3
 يهد  هذا البحث إل  تحقي  األهدا  اآلتية:

هميددة تحسددين تكددالي  جددودة المنتجددات النفطيددة فدد  شددركات تصددفية وتكريددر أ بيددان .1
   النفط العاممة ف  سورية.

 فددد ( 29001:2010ISO/TS) الدوليدددة الجدددودة معيدددار بمتطمبدددات االلتدددزام أثدددر بيدددان .2
 .  سورية ف  العاممة النفط وتكرير تصفية شركات

 أهمية البحث -4
 يستمد البحث أهميته من اآلت :
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فددددد   وأهميدددددة تطبيقددددده( 29001:2010ISO/TS) الدوليدددددة الجدددددودة معيدددددارحداثدددددة  . أ
، وقمددة األبحدداث العربيددة والدراسددات األجنبيددة التدد   الددنفط وتكريددر تصددفيةشددركات 

 الدنفط وتكريدر تصدفيةشدركات  فد  المعيدار هدذا االلتزام بمتطمباتتناولت موضوع 
 .  سورية  ف العاممة

 الددنفط وتكريددر تصددفيةشددركات  فدد  الدوليددة الجددودة معيددار بمتطمبددات االلتددزام يددوفر . ب
 والتحسدين الخدمدة وتقدديم المندتج تحقي  المطموب النجاح السوري النفط  القطاعو 

 .المستمر

 تصدفية شدركات فد  الشداممة الجدودة إدارة مبدادئ لتطبيد  أعمد  فهدم إلد  التوصل . ت
 الدوليدة الجدودة معيدار بمتطمبدات االلتدزام أثدر معرفدة إلد  باإلضدافة النفط، وتكرير

 .النفطية المنتجات جودة تكالي  ف 

 لدراسات السابقةا -5
 :مثلبشكل غير مباشر البحث الدراسات بموضوع  بعضاهتمت 

 فدد  الشدداممة الجددودة أدوات دور" بعنددوان ، 2013، الحسددين عبدددو الحمددداني دراسددة -
 "وعيةالن وتحسين التكالي  تخفيض

 وانخفددداض اإلنتددداج تكدددالي  ارتفددداع مشدددكمة الكشددد  عدددن إلددد  الدراسدددة هددددفت
 ارتفددداع مشدددكالت عدددن لمكشددد  الشددداممة الجدددودة إدارة أدوات اسدددتعمال وامكانيدددة النوعيدددة
. لهدددا المناسدددبة الحمدددول ووضدددع وتشخيصدددها المنتجدددات جدددودة وانخفددداض الفشدددل تكدددالي 
 تحسدين وامكانيدة التكدالي  مع وعالقتها الشاممة الجودة أدوات دراسة تم الهد  ولتحقي 
 تحسدين أن هدو دراسدةال إليده تتوصدم مدا وأهدم ،األدوات هدذ  استخدام خالل من النوعية
 تخفدديض إلدد  يددؤدي حيددث الشدداممة الجددودة إلدارة أساسدد  عنصددر يعددد المنتجددات نوعيددة

 سدتواللاال إلد  يدؤدي ممدا اإلنتداج وقدت وتقميدل تكرارهدا وعددم األخطداء وتقميدل التكالي 
 [.1] والموارد لموقت األمثل

 أسدددداس عمدددد  الجددددودة تكددددالي  تحديددددد دور" بعنددددوان ،2015،كامددددلو جاسددددم دراسددددة -
 "  الوسط مصاف  شركة ف  بالتطبي  المنتجات جودة تحسين ف  األنشطة



 األحمد العبد اهلل د.

4 

 الجددودة تكددالي  تحديددد فدد  األنشددطة أسدداس اسددتخدامبيددان  إلدد  الدراسددة هدددفت
 أثرهدا وبيدان المختمفدة النفطية المنتجات توفير ف  همتسا الت  الوسط مصاف  شركة ف 
 .   المنتجاتهذ   جودة تحسين ف 

 تحسدنت قدد الشدركة أن: أهمهدا االسدتنتاجات من مجموعة إل  الدراسة خمصت
 أنشدددطة تكدددالي  زيدددادة خدددالل مدددن 2010 بسدددنة مقارندددة 2011 سدددنة فددد  منتجاتهدددا جدددودة
 وأن المبيعدددات، قيمدددة زيددادة وبالتدددال  داخم الدد الفشدددل تكدددالي  وانخفدداض والتقيددديم الوقايددة
 دقدة أكثدر معمومدات يدوفر لممنتجدات الجدودة تكدالي  تحديدد فد  األنشطة أساس استخدام
   .[2] منتجاتها جودة تحسين ف  الشركة تساعد وتفصيل

 جددودة عمدد  الشدداممة الجددودة إدارة مبددادئ تطبيدد  أثددر ، بعنددوان "2016،بدداديسدراسدة  -
 " سوناطراك ف  مؤسسة ميدانية دراسة:  النفطية المنتجات

 عمد   الشداممة الجدودة إدارة مبدادئ تطبيد  أثدر عدن الكشد  إلد  الدراسدة هددفت
 إدارة لمفهوم تبنيها مد  تقييم إل  وكذلك سوناطراك، مؤسسة ف  النفطية المنتجات جودة

داللدة  ذات ارتبداط عالقدة وجدود أهمهدا النتدائج مدن عددد إلد  التوصدل تدمو  ، الشداممة الجدودة
 تدثثير وجدودو  ،النفطيدة المنتجدات وجدودة الشداممة الجدودة إدارة مبدادئ تطبي  بين إحصائية

 جدودة عمد  ومنفدردة مجتمعدة الشداممة إدارة الجدودة مبدادئ لتطبيد  إحصدائية داللدة ذي

 [.3] النفطية المنتجات
متطمبدات معيدار أثدر االلتدزام بدراسدة عدن الدراسدات السدابقة بثنده يتنداول  يتميز هدذا البحدث

العاممددة فددد   الددنفط وتكريدددر تصددفيةشددركات  فددد ( 29001:2010ISO/TS) الدوليددة الجددودة
 مطابقددددةومددددد   ،ةسددددوري فدددد  النفطيددددة لممنتجددددات المطابقددددة جددددودة مسددددتو  دراسددددةو  ،سددددورية

 .الدولية القياسية المواصفات مع السورية الوطنية القياسية المواصفات
 البحث وضفر  -6

 :اآلت الرئيس  لفرضا البحث عم  يقوم

تكدددالي  جدددودة  فددد  ةالدوليددد الجدددودة يوجدددد أثدددر ذو داللدددة احصدددائية لمتطمبدددات معيدددار "
 ." المنتجات النفطية
 اآلتية: ضياتويتفرع عنه الفر 
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نظم الجدودة وادارة الجددودة لدثدر ذو داللدة احصدائية أ"يوجدد : الفرضدية الفرعيدة األولد  .1
 ". النفطية المنتجات جودةتكالي  الشاممة ف  

االدارة العميدا بدالجودة  اللتدزامثر ذو داللدة احصدائية أ"يوجد  :الفرضية الفرعية الثانية .2
 ". النفطية المنتجات جودةف  تكالي  

نظدددم  معمومدددات هميدددةألثدددر ذو داللدددة احصدددائية أ"يوجدددد  :الفرضدددية الفرعيدددة الثالثدددة .3
 ". النفطية المنتجات جودة الجودة وادارة الجودة الشاممة ف  تكالي 

ثقافددة الجددودة فدد  تكددالي  لثددر ذو داللددة احصددائية أ"يوجددد  :الفرضددية الفرعيددة الرابعددة .4
 ". النفطية المنتجات جودة

متخطيط االسدتراتيج  فد  ثر ذو داللة احصائية لأ"يوجد : الفرضية الفرعية الخامسة .5
 ". النفطية المنتجات جودةتكالي  

متحسددين المسددتمر فددد  لائية ثدددر ذو داللددة احصددأ"يوجددد  :الفرضددية الفرعيددة السادسددة .6
 ". النفطية المنتجات جودةتكالي  

 متغيرات البحث -7
 دارة الجدودة الشداممة ويتفدرع عنهدا ا  و  الدوليدة الجدودةمعيار  متطمبات :المتغير المستقل

، التددزام اإلدارة العميددا بددالجودة، و دارة الجددودة الشدداممةا  نظددم الجددودة و  وهدد :محدداور عدددة 
دارة الجددددودة الشدددداممةأهميددددة معمومددددات نظددددم الجددددو  التخطددددديط ، و ثقافددددة الجددددودة، و دة وا 

 .التحسين المستمر، و االستراتيج 

 :جودة المنتجات النفطيةتكالي   المتغير التابع. 

 حدود البحث -8

 الدوليددددة الجددددودة معيددددار بمتطمبددددات االلتددددزام أثددددر دراسددددةاقتصددددر هددددذا البحددددث عمدددد   -
(29001:2010ISO/TS  ) ولددددم  ،فدددد  سددددورية طالددددنف وتكريددددر تصددددفية شددددركات فدددد

 .والبتروكيمياويات الواز وصناعة االستخراج قطاعإل  باق  يتطر  

 .6/7/2017إل   6/3/2017اقتصر تطبي  البحث عم  الفترة الممتدة من  -
 منهج البحث -9

 :تم تقسيم البحث إل  جانبين
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الجدودة معيدار مفهدوم  دراسدةوذلدك ب الوصدف  المدنهج استخدام فيه تم :الجانب النظري -1
، وتحديددد مددد  إدراك والهددد  مندده، ومجددال تطبيقدده (29001:2010ISO/TS)ةالدوليدد

العاممددة الددنفط وتكريددر  تصددفيةشددركات فدد   معيددارال هددذا أفددراد عينددة البحددث لمتطمبددات
 ف  سورية وأثر  ف  تكالي  جودة المنتجات النفطية.

بهدددد   سدددؤاالا ن يتدددم فيددده تصدددميم قائمدددة استقصددداء مكوندددة مدددن أربعددد :الجاندددب العممددد  -2
أثدر قدمده يالتركيز عم  ما و لتعر  عم  الجوانب المختمفة لموضوع البحث وأهدافه، ا

تكددددالي  جددددودة الرقابددددة عمدددد  فدددد  مددددن دعددددم لدددد دارة  االلتددددزام بمعيددددار الجددددودة الدوليددددة
 .  النفط تصفية وتكريرشركات داخل  المنتجات النفطية

 :لمبحث النظري طاراإل
 تسدددداعد التدددد  الحديثددددة اإلداريددددة المفدددداهيم أهددددم مددددن الشدددداممة الجددددودة إدارة تعددددد

 وخددماتها، منتجاتهدا جدودة مسدتويات فد  التميدز وتحقيد  بثدائهدا االرتقداء عم  الشركات
 وضدمان دليدل بمثابدة دتعد التثهيدل شدهادة عمد  والحصدول األيدزو معدايير تطبي  أن كما

   .عميه سيحصمون الذي الجودة مستو  عم  الشركات هذ  مع لممتعاممين
 والمنتجات النفطية النفط أنواع :أوالا 

 :النفط أنواع -1

 وتتدثثر أخدر . إلد  منطقدة من نوعه ف  الطبيعة ف  الموجود الخام يختم  النفط

 احتوائه بحسب أو بالمزوجة أو أو بالكثافة الكيمياوية أو الطبيعية بالخصائص أنواع النفط

  الكبريتية. المادة عم 

 تدثثيرات متعدددة عنده تدنجم النفطيدة المدادة أندواع فد  والتبداين االخدتال  هدذا إن

 قيمدة عمد  التدثثير  هذ  التدثثيرات: أبرز ومن النفط  االقتصادي والنشاط  الصناعة عم 

 التكريدر طريقدة عمد  لكوكذ ،نقاوته حيث من اإلنتاجية التكمفة عم  التثثير، و النفط وسعر

 عميده يحصدل ما تقدير خالل من النفط  العرض عم  التثثير، و النفطية المصاف  ونوعية

 [4].النفط  النوع ذلك من عميها الحصول النفطية الممكن المنتجات ونسبة مقدار من
 تصدفيته بعدد إال خدام كمدادة الدنفط واسدتهالك اسدتعمال ير  الباحث أنه ال يمكدن

 وحراريدة سدعرية قيمدة ذو بعضدها مختمفدة، سدمعية نفطيدة منتجدات إلد  لتحويمده تكريدر  أو
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 السدعر مدنخفض منهدا واالسدتعمال، والدبعض األخدر االسدتهالك فد  وتندوع سعة مع ةعالي

 .واستهالكه استعماله تنوع وعدم محدودية مع والحرارة
 :النفطية أنواع المنتجات -2

 شكمها أو طبيعتها ف  المختمفة النفطية المنتجات من العديد من النفط يستخمص

 أو الخفيفدة منهدا أو الثانويدة أو الرئيسدة النفطيدة تالمنتجدا فمنهدا اسدتعمالها. أو أو قيمتهدا

 مدن مشدتقة متعدددة اسدتخدامات ذات مدواد هد  النفطيدة المنتجداتفالمتوسدطة،  أو الثقيمدة
 يمكدن والطمدب، الخدام النفط لتركيب وطبقاا ،  النفط مصاف  ف  هار تكري عند الخام النفط

 لممنتجددددات نصدددديب كبددددروألنفطيددددة، ا المنتجددددات مددددن مختمفددددة نسددددب تنددددتج أن لممصدددداف 
 كمددا، والبنددزين الوقددود هددو الددنفط مددن مختمفددة بدددرجات الطاقددة إنتدداج فدد  يسددتخدمالنفطيددة 

 إلنتددداج الكيميائيدددة العمميدددات فددد  بعضدددها يسدددتخدم أخدددر  كيماويدددات تندددتج المصددداف  أن
 .  النافعة المواد من وغيرها المدائن

 [5] :كاآلت  قيمتها بحسب النفطية المنتجات هذ  عرض ويمكن

 السيارات، والكيروسين.و  الطائرات وبنزين الطبيع ، الواز مثل :الخفيفة المنتجات . أ

  .التشحيم الديزل، وزيت الواز، وزيت زيت مثل :المتوسطة المنتجات . ب

 .واإلسفمت، والشمع، الوقود زيت مثل الثقيمة: المنتجات . ت
 ية:النفط المنتجاتدة جو تكايف أهمية  -3

 "لالسددددتخدام ةالمطابقدددد" بثنهددددا ةالجددددود تعريدددد  اداعتمدددد يددددتم الوقددددودعنددددد إنتدددداج 
 عمدد  تكمفددة قددلاأل الوقددود اسددتخدام مددن المسددتخدم يمددانع ال(، و Fitness For Useأو)

 المسددتهمك ولكددن ،اآلالت عمدد  ثير كبيددرثتدد ذو الوقددود نثبدد العمددم مددع هددذا الجددودة حسدداب
 رةبصددو  يظهددر ال المنخفضددة ةالجددود ثيرثتدد نأ كمدداةا ، مباشددر  يميددز  نأ يمكددن ال العددادي
 يددؤدي المنخفضدة ةالجدود ذو الوقدود لهدذا المتكدرر االسدتعمال ولكدناآلالت  عمد  ةسدريع
   اآلالت. عمل ف  سريع تدهور ال 

 الكبريددت انبعاثددات نسددبة ارتفدداع لدد إ يددؤدي النفطيددة المنتجددات جددودة تراجددع نإ
 عددن ةناتجددوال العددوادم غددازات مددن المموثددات انبعدداث إلدد  يددؤدي ممددا المنتجددات، تمددك فدد 

 مدن أدند  بنسدبة جدودة النفطيدة المنتجدات أفضدل وتتمتع ،الديزل وقود أو البنزين احترا 
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، وتعمل الدول المنتجة لمنفط جاهدة عمد  إنتداج منتجدات نفطيدة خاليدة الكبريت انبعاثات
    من الكبريت.
 لددد  المشددتركة الموددة إلدد  وتحويمهددا بددالجودة المتعمقددة التكددالي  حسدداب أن كمددا

 [6] :يقدم المنافع اآلتية الشركات مديري
 .  الجودة تكالي  مفهوم وتنفيذ تطبي  ف  العميا اإلدارة لتحفيز قوي مؤشر تمثل -
 والرقابدددة الخدمدددة أو لممندددتج اإلجماليدددة التكدددالي  هدددذ  تخفددديض هدددو المندددافع أكثدددر إن -

 .  األرباح زيادة وبالتال  بفعالية عميها
 عمدددل أهميدددة لفهدددم والمدددوظفين اإلدارة يسددداعد طةبسدددي أرقدددام إلددد  الجدددودة تحويدددلإن  -

 .األول  المرة من صحيحاا  الش ء
 والشددركات العميددا واإلدارة الجددودة أقسددام فدد  المددوظفين بددين مهمددة اتصددال وسدديمة ديعدد -

 .األخر 
 الفشدددل مندداط  وتمييدددز تحديددد عمددد  تسدداعد فهددد  لمجددودة مسدددتمر تحسددين أداة مثددلت -

 .اإلحصاء أدوات بعض تخدامباس المباشرة ومصادرها والعيوب
  29221:2212ISO/TS  النفطية الصناعات مجال في الجودة إدارة معيار: اا نيثا

 الشددددركات عمدددد  بددددالجودة الخاصددددة الدوليددددة القياسددددية المواصددددفات تطبيدددد  عنددددد
 إدارة لنظددام مواصددفة وجددود إلدد  الحاجددة تظهددر بدددأت العددالم أنحدداء جميددع فدد  المختمفددة
 التدد  الخاصددة المتطمبدات بعددض إلد  تحتدداج التدد  القطاعدات بعددض إلد  موجهددة الجدودة

 صددرت ولدذلك ،9001:2000 األيزو الدولية القياسية المواصفة ف  واضحة تكون ال قد
 المختمفددة المجدداالت فدد  تطبيقهددا يمكددن والتدد  الجددودة إدارة نظددام عددن المواصددفات بعددض
 نفطيددددددددددةال مصددددددددددناعاتل الجددددددددددودة إدارةمعيددددددددددار  :المهمددددددددددة المواصددددددددددفات هددددددددددذ  ومددددددددددن

29001:2003ISO/TS 29001  الثان  اإلصدار ف  تحديثه تم والذيISO/TS 
 القياسدية المواصدفة هدذ  تحددد، و  29001:2010ISO/TS ثم اإلصدار الثالدث ، :2007
 [7] :عندما لمشركة الجودة إدارة نظام متطمبات الدولية

 والمتطمبدددات لالعميددد بمتطمبدددات يفددد  مندددتج تدددوفير عمددد  مقددددرتها إثبدددات إلددد  تحتددداج . أ
 .فيها المعمول التنظيمية
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 مدن يتضدمنه بمدا لمنظدام الفاعدل التطبي  خالل من العميل رضاء تعزيز إل  تهد  . ب
 والمتطمبددات العميددل لمتطمبددات المطابقددة وتثكيددد لمنظددام المسددتمر التحسددين عمميددات
 .فيها المعمول التنظيمية

 فدددد  الجددددودة إدارة نظددددام ومراجعددددة وتطبيدددد  إلنشدددداء المواصددددفة هددددذ  تسددددتخدم
 يمكدددن أنددده ويالحدددظ الطبيعددد  والوددداز النفطيدددة لمصدددناعات والخدميدددة اإلنتاجيدددة الشددركات
 بعددددم التثكيدددد مدددع تطبيقهدددا حالدددة فددد  المدددذكورة المواصدددفة مدددن العناصدددر بعدددض اسدددتبعاد
 اسددتبعادها يمكددن فقددط عناصددر أربعددة يوجددد بثندده عممدداا  العمددالء متطمبددات عمدد  تثثيرهددا
قددددرارت، و الخدددددما مراقبددددة، طددددويروالت التصددددميم :وهدددد  ، الخاصددددة العمميددددات صددددالحية ا 

 .العمالء ممتمكاتو 
 9001:2008-9001:2000األيددددزو – الجددددودة إدارة نظددددام متطمبددددات بدددداق  أمددددا

 بهدددددا الخاصدددددة المواصدددددفات تخدددددص التددددد  اإلضدددددافات بعدددددض مدددددع هددددد  كمدددددا فتطبددددد 
(29001:2010ISO/TS)  طبيعدد ال والودداز النفطيددة الصددناعات بمتطمبددات خاصددة وهدد 

، التوثيددد  متطمبدددات :وهددد  األساسدددية المواصدددفة عناصدددر فددد  مدددذكورة اإلضدددافات وهدددذ 
 .والتحسين والتحميل القياس، و المنتج حقي ، وتاإلدارة مسؤوليةو 

 يتضددددمن أندددده كمددددا 9001ISOمعياااا   عمدددد   29001ISO/TSمعيددددار يعتمددددد
 مدن نفايداتوال االخدتال  حجدم وتقمديص العيدوب مدن الوقايدة عمد  تركدز ثانوية متطمبات
 .الخدمات مقدم 

 وقابمددة واضددحة أنهددا مددن لمتثكددد منفصددمة بصددورة المتطمبددات هددذ وضددعت  وقددد
 لمتصددميم الجددودة إدارة نظددام متطمبددات المعيددار يحدددد، و عميهددا التدددقي  عمميددات جددراءإل

 .الطبيع  والواز والبتروكيماويات النفط منتجات وخدمة والتركيب واإلنتاج والتطوير
 وضدمان الجدودة ادارة نظدام تطدوير هدو الفنية ةالمواصف هذ  وضع من الهد  إن

 سمسددمة فدد  تفدداوتوال والتمدد  العيددوب وتقميددل االنتاجيددة لمعمميددات المسددتمر التحسددين عمميددة
 .الخدماتقدم  مو  التوريد
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 الخاصددددة المواصددددفات شددددهادة عمدددد  الددددنفط شددددركات حصددددول أن الباحددددث يددددر 
 قطددداع داخدددل والتحسدددين( المعدددايرة) قياسددد ال التوحيدددد لهدددا يضدددمن النفطيدددة بالصدددناعات
 .النفطية الصناعات

 :النفطية بالصناعات الخاصة المواصفات استخدام أهمية اا:ثالث
 واضددددحة تكددددون أن لضددددمان منفصددددل بشددددكل المواصددددفات هددددذ  شددددروط وضددددعت 
 توريدددد مجدددال فددد  الجدددودة وتحسدددين العدددالم  االتسدددا  ضدددمان تدددوفر أنهدددا كمدددا ومسدددموعة،
 المنتجدات فشدل عندد خاصدة أهميدة األمدر ولهدذا الخددمات مقددم  مدن توالخددما المنتجات

 .المعنية والصناعات لمشركات شديدة أثار عميها يترتب قد الت  الخدمات أو
 المصددنعة الشددركات قبددل مددن لالسددتخدام متاحددة الجديدددة التقنيددة المواصددفاتإن 

 والمشدددترين ،والوددداز الدددنفط لصدددناعة الخددددمات ومقددددم  والوددداز الدددنفط صدددناعة لمعددددات
 معيددداراا  تسدددتخدم أن يمكددن التددد  الشددهادات إصددددار وهيئدددات والخدددمات والمدددواد لممعدددات

 .  الشهادات ومنح لتقييم
 :النفطية بالصناعات خاصة مواصفات صدور إلى الحاجة: اا رابع

 صددددناعةال داخددددل والعمميددددات والخدددددمات لممنتجددددات الحساسددددة الطبيعددددة بسددددبب
 لدنظم الالزمدة اإلضدافية واالحتياجات الطبيع  والواز ويةالبتروكيما والصناعات النفطية
 منظمددددة دفددددع القطدددداع، داخددددل الخدددددمات ومقدددداول  المنتجددددات مددددوردي مددددن الجددددودة إدارة

 الصدددناعة هدددذ  ليشدددمل الجدددودة إدارة نظدددام بتطدددوير لمقيدددام الدوليدددة القياسدددية المواصدددفات
 لضددمان سدديمةوكو  أفضددل، بشددكل القطدداع هددذا مصددالح خدمددة أجددل مددن وذلددك الخطددرة،
 المصدالح، أصدحاب احتياجدات لتمبيدة واالسدتجابة البيئدة، عمد  والمحافظدة األفراد سالمة
 إدارة لددنظم أساسدداا  باعتبارهددا وذلددك الددنفط شددركات فدد  المواصددفة هددذ  ُتعَتمددد أن وينبودد 
 .النفطية الصناعات ف  الجودة

 األمريكدددددددددددد  البتددددددددددددرول معهددددددددددددد بددددددددددددين لمتعدددددددددددداون نتيجددددددددددددة المعيددددددددددددار جدددددددددددداء
American  Petroleum Institute  ((API 67 لآليدزو الفنيدة والمجندةTechnical 

Committee ISO/TC  ، والوداز الدنفط قطداع فد  التوريدد سمسدمة عمد  تحديداا  ويركز ،
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 نظدام عمد  لمحصدول الخددمات ومدوردي النفطيدة، المعددات شركات لتثهيل أساساا  يوفرو 
 . الجودة إدارة
   الجودة الدولية معيار طبقت أن يمكن التي الشركاتساا: خام

 الددنفط قطدداع فدد  التوريددد سمسددة فدد  العاممددة المؤسسددات لجميددع المعيددارضددع و 
 [8] :يثت  مالممعيار  المحتممين النهائيين المستخدمين قائمة وتشمل ،والواز

 وتصدددفية والنقدددل، األنابيدددب، وخطدددوط واالنتددداج التنقيدددب فددد  تعمدددل التددد  الشدددركات -
 .الطبيع  الواز ومنتجات ، النفط وتكرير

 المعدددددات واصددددالح ، والتركيددددب ، والتصددددنيع ، التصددددميم فدددد  المشدددداركة الشددددركات -
 الوددداز ومنتجدددات الدددنفط وتكريدددر وتصدددفية والنقدددل واإلنتددداج التنقيدددب فددد  المسدددتخدمة
 .الطبيع 

 إلدد  الخدددمات وتقددديم ، التشددويمية والعمميددات ، التقندد  الدددعم تددوفر التدد  الشددركات -
 .النفط قطاع مختم 

 تحتدداج فإنهددا العالميدة، الجددودة نظددم تطبد  سددورية فدد  الدنفط شددركات أن وحيدث
 .الدولية القياسية المواصفة هذ  مع تتطاب  حت  الجودة أنظمة تطوير إل  حالياا 

 [9]الجودة الدولية معيار تطبيق منافعاا: سادس
 متنوعددة عددةمجمو  والودداز الددنفط صددناعة تتضددمن: المهنيددة بالسددالمة االلتددزام يظهددر -

 االعتبدارات مدن يجعل مما ، الخطرة والوازات السوائل عم  المحتوية العمميات من
   .الشركات ف  أساسية أهمية لها العاممين بسالمة المتعمقة

 السددالمة مددن عددال   مسددتو  إلدد  بحاجددة األعمددال واسددتمرارية البيئددة حمايددة: األمددان -
 .التشويمية

 الحاليدة المعدايير إدارة نظدم مدن غيدر  مدع متوافد  نكدو لي معيدارال تصميم تم: مرونةال -
 .أسهل بالشركة الخاصة النظم إدماج يجعل مما

 والوداز الدنفط صدناعة شركات ف  جودةال إدارة لنظام مشترك منهج يوفر: التكامل  -
 المعيددددار متطمبددددات بددددين التكامددددلحيددددث يعتمددددد عمدددد   .والبتروكيماويددددات الطبيعدددد 
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 قطداع عدن محدددة تفاصديل تتضدمن بحيدث بالجودة الخاصة 9001 األيزو وشهادة
نتاج لتصميموذلك  النفط    .النفطية المنتجات وخدمة وتركيب وا 

 إدارة نظددددام تطددددوير إلدددد  الجديدددددة التقنيددددة صددددفاتاالمو  تهددددد : المسددددتمر التحسددددين -
 مددن والحددد العيدوب مددن الوقايددة عمد  وتركددز المسددتمر، التحسدين يددوفر الددذي الجدودة
 يقدددود ممدددا ، النفطيدددة الخددددمات ومقددددم  التوريدددد سمسدددمة ضدددمن والضدددياع التبددداين

 .  األفضل نحو التحسينات
 ةالخاصدد التشددويل عمميددات عمدد  التقيدديم يركددز: النفايددات وخفددض العمميددات تبسدديط  -

 عمد  ويسداعدها والخدمات، المنتجات نوعية تحسين عم  يشجعها والذي بالشركة،
 مدددن مجموعددة ايجدداد امكانيددةمددع  ،العمدددالء شددكاو  تخفدديضو  النفايددات، مددن الحددد

   .المعالم وواضحة المتسقة اإلجراءات
 مجددال فدد  الشددركات مددن لمعديددديضددمن : والودداز الددنفط صددناعة فدد  لمتددداول تددرخيص -

 والتصدددي  ،تجاريددة رخصددة عمدد  الحصددول والودداز الددنفط قطدداع فدد  التوريددد سمسددمة
 ميدددزة اكتسدددابو  النجددداح وفدددرص عقدددودال زيددادة عمددد  الحصدددول، و المعيدددار هدددذا عمدد 

 .تنافسية
  :لمبحث العممي طاراإل

 [10] في سورية: ات مصافي تكرير النفطشرك عنلمحة أوالا: 
 المؤسسدة إلد  اا إداريدتتبدع  العدام القطداع شدركات إحد  ه شركة مصفاة حمص:  -1

 ،ةسددوري فدد المعدنيددة  والثددروة الددنفط وزارة لددد  يددةطالنف المشددتقات عوتوزيدد لتكريددر العامددة
 فددد  الدددنفطر لتكريددد مصدددفاة كدددثول 1959 عدددام فددد  باالسدددتثمار حمدددص فاةمصددد وضدددعت

مميدون  5.7ثدم ارتفعدت طاقتهدا التكريريدة إلد  ،سنوياا  طن مميون 5.45 تبمغ بطاقة ةسوري
 الخام الخفي  والثقيل.النفط من  سنوياا طن 

 برميددل 110,000 بطاقددة تعمددل وهدد  عامدل، 3860 نحددو حمددص بمصددفاة يعمدل
 اإلنتاجيددة الطاقددة مددن بثقددل تعمددل هدداولكن ،اآلن حتدد  بالعمددل سددتمر ةم والمصددفاة يوميدداا،
 الطاقدة مدن% 20 نحدو يعدادل بمدا يومياا  خام نفط برميل أل  16 لتكرير بها تعمل الت 

 .السورية الخام النفط حقول ف  اإلنتاج مستويات انخفاض بعد اإلنتاجية،
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 المؤسسدة إلد  إداريداا  تبدعت العام القطاع شركات إحد  ه شركة مصفاة بانياس:  -2
 ،سدورية فد  المعدنيدة والثدروة الدنفط وزارة لدد  النفطيدة المشدتقات وتوزيدع لتكريدر العامدة
 بهد  ،3/7/1975تاريخ /1035/رقم بالمرسوم أحدثتو  التحويمية، الصناعات من وتعتبر

نتاج الخام النفط تكرير  طدن ميدونم /6/ مقددارها سدنوية تكريريدة بطاقدة النفطية المشتقات وا 

 بدين تتدراوح تكريدر بنسدب ثقيل سوري ونفط خفي  نفط بين المزيج الخام النفط من متري
 مدزيج أو ثقيالا  وزناا % 50و خفيفاا  وزناا % 50 وحت  ثقيالا  وزناا % 20و خفيفاا  وزناا % 80

 .ثقيل سوري ونفط مستورد خفي  نفط بين
 130,000 اجيدةإنت بطاقدة تعمدل وهد  عامدل، 2968 نحو بانياس بمصفاة يعمل

 .اآلن حت  بالعمل مستمر ة والمصفاة يومياا، برميل
 : مجتمع وعينة البحثثانياا 

 مجتمع البحث: -1

قددد وقددع و شددركات مصدداف  تكريددر الددنفط فدد  سددورية، يتمثددل مجتمددع البحددث فدد  
مدن الصدناعات تعد صناعة النفط وتكرير  ف  سورية  لهذ  الشركات ألناختيار الباحث 

عصدددب االقتصددداد وهدددو ثدددروة قوميدددة محددددودة  كبيدددرة، فدددالنفط هدددو التددد  تحظددد  بثهميدددة
فد   وألهمية دورها الفعدال االحتياط ، مجرد استخراجه من باطن األرض يعد مستهمكاا.

مدن النداتج  ٪23نحو  ةقطاع الصناعة النفطية ف  سوريحيث يشكل  ؛االقتصاد القوم 
مدن عوائدد القطدع األجنبد   ٪70ومشدتقاته  الدنفط اإلجمدال  وتمثدل عوائدد تصددير المحم 
 .[11]الدولة من موازنة ٪45وتمول 

 عينة البحث: -2

اسدددتخدم الباحدددث طريقدددة الحصدددر الشدددامل فددد  تحديدددد عيندددة البحدددث والتددد  بمدددغ 
تدم و  ،مصدفاة بانيداس و  مصدفاة حمدصمصفاة لتكرير النفط ف  سدورية همدا ( 2عددها )
 وزعدددتقصددددية حيدددث  بطريقدددةقائمدددة(  25 لكدددل مصدددفاة استقصددداء ) قائمدددة (50)توزيدددع 
مدددير الجددودة  -المدددير المددال  -) المدددير العددام فدد  كددل مصددفاة قسددامدارات واألعمدد  اإل

 ،(ورؤسدداء األقسددام فدد  تمددك اإلدارات -مدددير إداري  -مدددير اإلنتدداج -والسددالمة المهنيددة
مددال تغيددر صددالحة لالسددتخدام لعدددم اكمنهددا  (3)تبددين وجددود قائمددة (47) وتددم اسددترجاع
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 تكدون ( قائمدة استقصداء صدالحة لمتحميدل اإلحصدائ ، وبدذلك44) تال  يبق بالو جابة اإل

   ف  األبحاث االجتماعية. جيدة ( وه  نسبة٪88لمردود ) المئوية النسبة
 البحث: متغيرات محاورثبات  : دراسةثالثاا 

( الختبددار مددد  ثبددات Cronbach's alphaتددم اسددتخدام معامددل ألفددا كرونبدداخ )
، وألفدددا كرونبددداخ عبدددارة عدددن مقيددداس الختبدددار بحدددثلات عيندددة اومصدددداقية إجابدددات مفدددرد

 ،عمددد  أسدددئمة قائمدددة االستقصددداء بحدددثلمعامدددل االرتبددداط بدددين إجابدددات مفدددردات عيندددة ا
(، ويكدون هدذا المقيداس ذو مصدداقية 1ويتراوح هذا المقياس بين الصدفر والواحدد )صدفر،

وهدذا يددل عمد  ، فدثكثر( 0.70ويمكن االعتماد عميه إذا كانت القيمدة المحسدوبة تسداوي)
( قيمددة معامددل ألفددا 1يوضددح الجدددول رقددم )و  .أن قائمددة االستقصدداء تتمتددع بثبددات داخمدد 

 .بحثكرونباخ لمحاور ال
 الرئيسة بحثلمحاور ال كرونباخ ألفا ( قيمة معامل1الجدول رقم )
 كرونباخ ألفا معاملقيمة  العبارات عدد بحثمحاور ال

 0.876 6 ودة الشاممةمتطمب نظم الجودة وادارة الج 1

 0.887 4 متطمب التزام اإلدارة العميا بالجودة 2

دارة الجودة الشاممة 3  0.885 3 متطمب أهمية معمومات نظم الجودة وا 

 0.724 4 متطمب ثقافة الجودة 4

 0.863 6 متطمب التخطيط االستراتيج  5

 0.910 7 متطمب التحسين المستمر 6

 0.936 10 لنفطيةالمنتجات ا تكالي  جودة 7

 0.969 مفردة 40 ن

 يمكددن بحددثال محدداور متويددرات جميددع أن السدداب  الجدددول فدد  النتددائج أوضددحت
( ٪ 72.4) بدين مدا بحدثال محداور لمتويدرات الثبدات درجدة تراوحدت حيدث عميها االعتماد

وقدد بمودت قيمدة  ،بحدثال محداور لمتويدرات الثبات درجة ارتفاع يعكس مما٪(  93.6) و
% 70كبدر مدن أ٪( وهد   96.9) قائمدة االستقصداء عبداراتلجميدع  لفا كرونباخأ معامل

 يؤكددد وهددذا تمتددع بالصددد  والثبددات.تاالستقصدداء  وتعددد مرتفعددة جددداا وبالتددال  فددإن قائمددة
 األساسددية األداة باعتبارهددا عميهددا االعتمدداد ودرجددة التحميددل فدد  المسددتخدمة األداة جددودة
 .بحثال ف 
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  بحثمحاور المتغيرات فية لاإلحصاءات الوص: اا رابع

ل تقسدديم مجمددوع بدددائل اإلجابددة الفرضدد  مددن خددالالحسدداب  وسددط متتددم حسدداب ال
فدإن:  استخدم مقياس ليكرت الخماس  ف  بنداء قائمدة االستقصداء هعددها، وبما أنعم  

 15ومجموع البدائل =  5عدد البدائل =
 3=5÷15ئل= المتوسط الحساب  الفرض  المطم = مجموع البدائل/عدد البدا 

تم تحديد طبيعة كل سؤال عند التحميل عدن طريد  تحديدد الفئدة التد  تقدع فيهدا 
 قيمة المتوسط الحساب ، وتم حساب حدود الفئات عن طري  حساب المد  

  4=1-5القيمة الصور =  -المد = القيمة الكبر 

 = 0.80=4/5طول الفئة : المد /عدد التكرارات 

  ل  الفئات ابتداءا من الفئة األول  وتكون كاآلت :بالتدريج إ 0.80تضا  النتيجة 
 .بحثالعينة  أفراد قبل من الشديدة الموافقة عدم تمثل( 1.8-1)الفئة األول  
 .بحثال عينة أفراد موافقة عدم تمثل(  2.6-1.8) الفئة الثانية 
 .بحثالعينة  أفراد تثكد عدم تمثل( 3.4-2.6) الفئة الثالثة
 .بحثالعينة  أفراد موافقة تمثل (4.2-3.4)  الفئة الرابعة

 .بحثالعينة  أفراد قبل من الشديدة الموافقةتمثل ( 5-4.2)  الفئة الخامسة

بعددد تفريددغ البيانددات الموجددودة بقددوائم االستقصدداء المسددترجعة والقابمددة لمتحميددل تددم 
 الحسددابية المتوسددطاتقيمددة وضددح يالددذي  (2فدد  الجدددول رقددم )الحصددول عمدد  النتددائج 

ضدمن عبدارات كدل محدور فد  قائمدة  واتجاهات اإلجابات رلمحاو المعيارية حرافات واالن
 االستقصاء وحسب كل درجة من درجات مقياس ليكرت الخماس .

 البحث رالمتوسطات واالنحرافات لمحاو  (2)الجدول رقم 
 درجة التثييد االنحرا  المعياري المتوسط الحساب  المتطمب

 مواف  .78675 3.7727 ودة الشاممةمتطمب نظم الجودة وادارة الج
 مواف  .80866 3.7614 متطمب التزام اإلدارة العميا بالجودة

دارة  متطمب أهمية معمومات نظم الجودة وا 
 الجودة الشاممة

 مواف  .67036 3.6818

 مواف  .70972 3.7045 متطمب ثقافة الجودة
 محايد .81696 3.3106 متطمب التخطيط االستراتيج 



 األحمد العبد اهلل د.

16 

 مواف  .78395 3.4935 التحسين المستمر متطمب
 مواف  .67271 3.5955 المتوسط واالنحرا  لمجموع المتطمبات

 مواف  .66937 3.5409 تكالي  الجودة
ن أي أجابدددة موافددد  إتتجددده نحدددو  قائمدددة االستقصددداءجابدددات إن معظدددم أالحدددظ ي

 هوعميدد بحددثال سددئمة المتطمبددات الخاصددة بمحدداورأتجددا   ةراء متشددابهأالمبحددوثين لددديهم 
 .جابة المواف إن المتوسطات الحسابية كانت متقاربة وضمن مجال إف

 :بحث: اختبار فرضيات الخامساا 
تددددم اختبددددار الفرضددددية الرئيسددددة مددددن خددددالل اسددددتخدام أسددددموب االنحدددددار المتعدددددد 

 لممتويرات المستقمة مجتمعة ثم بشكل منفرد.  Enterباستخدام نموذج 
 حدار المتعدددراسة االن (3)الجدول رقم 

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحديد
R2 

 معامل التحديد المعدل
R  2 

 النموذج ككل اختبار فشر لقياس معنوية
 Sigقيمة المعنوية  Fقيمة 

0.799 0.638 0.579 10.860 0.000 

 

 النموذج
معامل 
 Bاالنحدار 

 الثابت Tاختبار 
 المعنوية القيمة

0.504 

 .213 1.268- .235- الجودة الشاممةنظم الجودة وادارة 

 .550 .603- .110- التزام اإلدارة العميا بالجودة

دارة الجودة الشاممة  .000 4.679 .662 أهمية معمومات نظم الجودة وا 

 .176 1.379 .372 ثقافة الجودة

 .065 1.900- .351- التخطيط االستراتيج 

 .014 2.578 .482 التحسين المستمر

ن أبين من خالل دراسة العالقة بين متويرات البحث المسدتقمة والمتويدر التدابع يت
 0.01صدور مدن القيمدة أوهد   0.000 النموذج ككل معنوي حيث بموت قيمدة المعنويدة 

 79.9كما بموت قيمة معامل االرتباط لمنمدوذج ككدل  ،المقبولة ف  الدراسات االجتماعية

وتعبددر عددن % 63.8ا بموددت قيمددة معمددل التحديددد كمدد ،)قويددة( وهدد  عالقددة ارتبدداط شددديدة
متطمبددددات معيددددار الجددددودة الدوليددددة ثددددر بددددين قدددددرة المتطمبددددات المدروسددددة عمدددد  تفسددددير األ

سدددتها وبمودددت قيمدددة اويعدددود بددداق  التبددداين ألسدددباب لدددم يدددتم در  وتكدددالي  جدددودة المنتجدددات
ن أ يالحدظي باألخذ بعين االعتبار حجم العيندة وعددد الحداالت أمعامل التحديد المعدل 
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 % وعميه:57.9التباين يبمغ 
ثدددر ذو داللدددة احصدددائية لمتطمبدددات معيدددار أالفرضدددية الرئيسدددة "يوجدددد  يدددتم قبدددول

" حيددث تددؤثر المتطمبددات المدروسددة المنتجددات النفطيددة تكددالي  جددودة فدد  ةالدوليددالجددودة 
 ف  تفسير التباين.   معاا مجتمعةا 

 :ثت ات المستقمة كانت كما ين معامالت االنحدار الجزئية لممتطمبأ يالحظكما 
دارةنظددم الجددودة متطمددب  .1  ،متطمددب التددزام اإلدارة العميددا بددالجودة، و الجددودة الشدداممة وا 

ن جميعهددا غيددر معنويددة أل متطمددب التخطدديط االسددتراتيج ، و متطمدب ثقافددة الجددودةو 
ن المتطمبددات أ يالحددظلددذلك  0.05كبددر مددن القيمددة أقيمددة معامددل المعنويددة جميعهددا 

 تكالي  الجودة.لوحدها ف  تفسير  منفردةا  ال تساهم السابقة
دارة الجدودة الشداممة ما متطمبأ. 2 متطمدب التحسدين و  ،أهميدة معمومدات نظدم الجدودة وا 

ن أممدا يددل عمد   0.05قل من أكانا معنويان حيث قيمة المعنوية فيهما  المستمر
 ة.المتويران السابقان يساهمان بشكل منفصل ف  تفسير تكالي  الجود

تحميدل االنحددار التدابع تدم اسدتخدام  عمد  المتويدر شد تدثثيراا أولمعرفة أي المتويرات 
 :يثت ف  قبول ونف  الفرضيات الفرعية وكانت النتائج كما  Stepwiseالتدريج  

 دراسة االنحدار المتعدد (4)الجدول رقم 

 المتوير

معامل 
 الثابت االنحدار

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2 

عامل م
التحديد 
 المعدل

R  2 

 اختبار فشر لقياس معنوية
 المتويرات المستقمة 

B  قيمةF 
قيمة المعنوية 

Sig 

 0.627  الثابت

0.771 0.594 0.574 29.997 0.000 
أهمية معمومات نظم الجودة 

دارة الجودة الشاممة  وا 
0.523 

  
 0.283 التحسين المستمر

ن أ يالحدددددظ Stepwise سدددددموبأحدددددث الجزئيدددددة باسدددددتخدام لدراسدددددة متويدددددرات الب
دارة الجددددودة الشدددداممة المتويددددرين الفددددرعيين التحسددددين  ،)أهميددددة معمومددددات نظددددم الجددددودة وا 

ثدر معندوي فد  معادلدة االنحددار حيدث بمودت قيمدة أفقط المعندويين ولهمدا  االمستمر( هم
امددل االرتبدداط وبموددت قيمددة مع 0.05صددور مددن القيمددة أوهدد   0.000المعنويددة لمنمددوذج 
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كما بمودت قيمدة  قوي،عن ارتباط  % وتعبر77.1لهما مع المتوير التابع تكالي  الجودة 
ثددر ن المتويددرين المسددتقمين السددابقين يسددتطيعان تفسددير األأي أ% 59.4معامددل التحديددد 

 خر  وعميه:أثر يعود ألسباب األتفسير والباق  من  59.4بنسبة 
نظم الجدددودة لددد إحصدددائيةثدددر ذو داللدددة أيوجدددد  "األولددد الفرضدددية الفرعيدددة  يدددتم رفدددض .1

فهد   ذاا إ" لعددم معنويتهدا النفطيدة المنتجدات جدودةتكالي  دارة الجودة الشاممة ف  ا  و 
 .المنتجات النفطية ال تؤثر ف  تكالي  جودة

 اإلدارة اللتدددزام إحصدددائيةثدددر ذو داللدددة أالفرضدددية الفرعيدددة الثانيدددة" يوجدددد  يدددتم رفدددض .2
فهد  ال تدؤثر  ذاا إ" لعدم معنويتهدا النفطية المنتجات جودة  تكالي العميا بالجودة ف 

 جودة المنتجات النفطية. ف  تكالي 

 معمومدات هميدةألإحصدائية  ثدر ذو داللدةأالفرضدية الفرعيدة الثالثدة" يوجدد  يتم قبدول .3
 أثرهدان " ألالنفطيدة المنتجدات جدودةتكدالي  نظم الجدودة وادارة الجدودة الشداممة فد  

 جودة المنتجات النفطية. معنوي عم  تكالي 

ثقافدة الجدودة فد  ل إحصدائيةثر ذو داللة أالفرضية الفرعية الرابعة" يوجد  يتم رفض .4
جدودة فه  ال تؤثر فد  تكدالي   ذاا إ" لعدم معنويتها النفطية المنتجات جودةتكالي  

 المنتجات النفطية.

خطددديط متل إحصدددائيةثدددر ذو داللدددة أالفرضدددية الفرعيدددة الخامسدددة" يوجدددد  يدددتم رفدددض .5
فهد  ال تدؤثر  ذاا إ" لعددم معنويتهدا النفطيدة المنتجدات جدودةتكدالي  االستراتيج  ف  

 جودة المنتجات النفطية.ف  تكالي  

متحسددددين ل إحصددددائيةثددددر ذو داللددددة أالفرضددددية الفرعيددددة السادسددددة" يوجددددد  يددددتم قبددددول .6
معندددوي عمددد  تكدددالي   أثرهدددان " ألالنفطيدددة المنتجدددات جدددودةتكدددالي  المسدددتمر فددد  

 لمنتجات النفطية.جودة ا
 والتوصيات تاالستنتاجا: اا دسسا
 تاالستنتاجا -1

 :اآلتيةتوصل البحث إل  النتائج 
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، أهميددة معمومددات نظددم الجددودة) الدوليددة الجددودة معيددار بمتطمبددات لاللتددزام أثددر وجددود -
فددد  شدددركات مصددداف   النفطيدددة المنتجدددات جدددودة تكدددالي  فددد ( تحسدددين المسدددتمرالو 

 .تكرير النفط السورية 
دارة الجددودة  نظددم الجددودة) الدوليددة الجددودة معيددار بمتطمبددات لاللتددزام أثددر وجددودعدددم  - وا 

 فد ( التخطديط االسدتراتيج وثقافدة الجدودة، و  التزام اإلدارة العميا بدالجودة،الشاممة، و 
 .ف  شركات مصاف  تكرير النفط السورية  النفطية المنتجات جودة تكالي 

 التوصيات -2
السدورية   الدنفط تكريدر مصداف  فد  المالئدم التنظيمد  المنداخ وفيرتديوصد  الباحدث ب -

 مدن لهدا لما الدولية، الجودة معيار متطمبات تحقي ل العمل ف  بالمرونة يتسم الذي
 .النفطية المنتجات جودة تكالي  تحسين عم  إيجاب  أثر

عمدد  تكريددر الددنفط والشددركات المنتجددة لمبتددرول  مصدداف ن تعمددل ثيوصدد  الباحددث بدد -
والتخطددددددديط ، بمتطمبدددددددات الجدددددددودة وهددددددد  التدددددددزام االدارة العميدددددددا بدددددددالجودة التركيدددددددز

 ف  التثثير بتكالي  الجودة. مهموثقافة الجودة لما لهم من دور  ،االستراتيج 

دارة الجددددودة معيددددار بمتطمبددددات االلتددددزام أهميددددة توضدددديحيوصدددد  الباحددددث ب -  الجددددودة وا 
 الجدددودة قسدددم طدددر  مدددن يةالسدددور  الدددنفط تكريدددر مصددداف  فددد  عامدددل لكدددل الشددداممة
 .لمعاممين تدريبية راتدو  تنظيم، و المختمفة اإلدارات كافة مع بالتعاون

 ديدزل بندزين،) السدورية النفطيدة المنتجدات جدودة تحسدين عم  العمليوص  الباحث ب -
 مددع ومقاربتهددا أفضددل مسددتو  إلدد  بهددا االرتقدداء بهددد ( الكيروسددين الودداز، زيددت ،

 .العالمية اتالمواصف ف  السريع التطور
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